
 פחות. לא — ממישקלו לוגרמים
 מתנזר אכן שהוא מעירים ידידים
 ושנשרו ימים, כמה מזה מאוכל

התחל קילוגרמים כבר ממנו
תיים.
ש מי שיסמן, מרדכי ■

פנסיו כעת שהוא אנד, דובר היה
למו תיקשורתי בייעוץ עוסק נר,

 את מזין הוא המובילים. עצת
 על בקומוניקטים התיקשורת

חו מול המובילים של יעילותם
 אף הוא אנד. של יעילותו סר

 השר אל ופנה לעשות הגדיל
 יש שבאור בטענה קורסו, חיים

במוע אחד שארם חוסר־יעילות,
 של עבודה עושה המובילים צת

 כועסים שם באוד. אנשים ארבעה
 ״הפנסיונר אותו ומכנים עליו

 אמור אחדים ימים לפני שסרח״.
בדר זהירות מיבצע להתחיל היה

 אוד קואופרטיב בשיתוף כים,
תאו למניעת הלאומית והמועצה

 עד למיבצע, מוכן היה הכל נות.
 שמרדכי אנר להנהלת שנודע
 המועצה כדובר משמש שיפמן

 החליטו באנד תאונות. למניעת
 במיבצע, ההשתתפות את לבטל

 לשתף מוכנים לא שהם בטענה
שיפמן. עם פעולה

ישר ההסתדרות, מזכ״ל ■
 של אורח־הכבוד היה קיסר, אל

 המארחים ועדים. הירחון מסיבת
 בספר־האורחים. שיחתום ביקשו
הר ובאותו עיטו, את שלף קיסר

והת הצלמים עליו התנפלו גע
 ממנו שמנע דבר להבזיק, חילו
 בגלל לחתום האפשרות את

במשך נמשך זה כך הסינוור.

 המזכ״ל — תמימות דקות חמש
מבזי והצלמים לחתום, מתכופף

ה גם יסוריו: תמו לא בכך קים.
 לא מאחוריו, שעמד הרב, קהל
ו אליו פנה והוא מנוח, לו נתן

עומ שבהסתדרות ״מספיק אמה
 ומנסים גבי מאחורי אנשים דים

ביד לפגוע
 מנהל אסלבאום, בועז ■

 ראש־הממ־ ממלא־מקום לישכת
 מסתובב' באחרונה נראה שלה,

 שלייקס(כתפיות). לובש כשהוא
 מידי במתנה קיבל השלייקס את

וד ניצה של בנם לוין, אסף
לוץ. ויד

השח בלט בסביון בחגיגה ■
 דריי- ריצ׳רד האמריקאי קן

 וחמור־ קטן־הקומה האיש סוס.
 עד דיין, יעל עם שוחח הסבר

 קצוצת־ בלונדית, אשה שעברה
 שחורה. ברשת לבושה שיער,

 ראשו, את אחריה סובב דרייפוס
האשה, עליה. פרטים לברר וניסה

 עם למקום הגיעה הרב, לצערו י
 האופנאית זאת היתה בעלה.
 שעטתה דוברוביצקי, מאגי

 חושפנית שמלה על שחורה רשת
 נחמן על-ידי ולוותה במיוחד,

לעשות. מה בעלה.
ש מי לייבוביץ, יורם ■
 מיכא־ ריבקה של בעלה היה
 יום־ את שעבר בשבוע חגג, לי,

 גם עליזה. במסיבה 50ה־ הולדתו
 לא־ חגגה המפורסמת גרושתו

שנים. יובל מכבר

 אחמד המצרי הקונסול ■
אורח־הבבור היה אל״מצרי

אי עיריית שערכה ביום־השלום,
 ה־ שנות חגיגות במיסגרת לת
 בהשתתפות שנערך האירוע, .40

הכ וילדי בעיר בתי־הספר ילדי
 בנקר התקיים דבוריה, הערבי פר

עב הדובר אל־מצרי, דת־הגבול.
היל לפני נאום נשא רהוטה, רית
 יהיה ששלום־אמת ואמר דים,

 לבעייה פיתרון שיימצא אחרי
 לעומת הילדים הפלסטינית.

 ומצאו להסברים נזקקו לא זאת
ביו קצר זמן תוך משותפת שפה
תר.

 נלסון, רסי של אלמנתו ■
 החליטה מריאן, איש״טאבה,

 היא וכעת העיסקי, לכיוון לפנות
הת בתחום פרוייקט-ענק יוזמת
 שמדובר סיפרה לחברים יירות.
 בכי־ מקוו־ה וספורט, נופש באתר

 שתנאי־ה־ שקופה, פת־פלסטיק
הש ימות בכל קבועים בו אקלים

 מממנים, מצאה כבר היא נה.
 הסכום את להשקיע המוכנים

 דרוש תחילה אך לבנייה, הדרוש
לע דולר מיליון רבע של סכום
 הסכום את הנושא. על סקר ריכת

 לממן, מוכנה החברה אין הזה
 יקבעו שתוצאות־הסקר מכיוון

לפרו מתאימה בכלל אילת אם
כזה. ייקט
לי מעצבת־האופנה ■  ה״ בי
 נחום המלחין של בתו יימן,

 תצוגת־אופנה, ערכה היימן,
 לגוף כתרומה נועדו שהכנסותיה

 עלתה התצוגה בתום ציבורי.
 על היימן, סי הזמרת אחותה,
 ״בדרך לקהל: ואמרה המסלול

 אף בשביל עובדת לא אני כלל
הפי אך משיריה), אחד אחד(כשם
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 הנוירו״ המחלקה את מנהלת אליאן אחריהן. חיזרו הגברים וכל המחזור, ליפהפיות נחשבו רבות,
בתל-השומר. פסיכיאטרית כרופאה עובדת ומיטרני בלונדון, קרוס" ״צירינג בבית״החולים פיסיולוגית

 המלונאי של כאורחו לאילת ירד (משמאל) ישראל אלוף הטניסאיגליקשט״ן שדמה
 טל איש״הספורט נגד טניס בטורניר שיחקו השניים פפושדו. אלי

 לברודי ופפו גליקשטיין הפסידו ההפתעה למרבה חובב. טניסאי גיל, מיקי היה למישחק שבן־זוגו ברודי,
 מאחור) (במרכז בלגיה של הנוער אלוף ואן־קוטהם, ינו וג ניקרטין(מימין) בועז מאמני־הטניס שני וגיל.

להפסיד. אסור להם כי שלו, מקום־העבודה את יאבד הוא לפפו, יפסיד מהם אחד שאם בהומור אמרו

 המתגוררת ,70ה״ שנות של נערת־הזוהרשוורץ בונת
לאי ימים לכמה ירדה בניו-יורק, כיום

 הזמרת חברתה, את לעודד כדי לחוף־הים ירדה הבקרים באחד לת.
 בירה, פחיות כמה לגמה שוורץ האריס. פטריסיה שחורת־העור

 לזמרת, והאזין שישב הקהל את בקולי־קולות להלהיב והתחילה
 לאחר סיפרה האריס לזמרת. רם בקול מחמיאה היא לפעם כשמפעם

בלונדון. שנפגשו מאז רבות, שנים מזה טובות ידידות שהן מכן
 אחותי עבור זאת עושה אני עם

 מייצגת.״ שהיא המטרה ועבור
 על מהלכת החלה דבריה בתום

הדוגמ כאחת לאורכו המסלול
 את למכירה מציעה כשהיא ניות,

 נמכר המעיל שלבשה. המעיל
 נועד הפידיון מעטות. דקות תוך

מנ נמיר סימה שהקימה לקרן
כש היימן. בילי והמעצבת העמ

 לקהל: אמרה מהמסלול ירדה
 לי תעצב אחותי דאגה, ״אל

זהה." מעיל
 עם •פה עם תנועת חברי ■
 התנועה, יו״ר את הפתיעו אחד

 במסיבת־הפתעה שדמי, נעמי
 אחת של בביתה הולדתה. ליום

 חבריה כל לה חיכו המתנדבות
אה בתנועה. וידידיה הקרובים

 עבוד׳, שילט׳ בעל עמדי, רון
 באורך שלט כמתנה לה העניק

 ״הא־ כתוב ועליו מטר, חצי של
 דן העיתונאי הכי..." הכי הכי שה

 מעור, מימיה לה העניק עופרי
בהונגר המקובל העממי בסיגנון

 שדמי. של הולדתה ארץ יה,
 ביותר, נרגשת שהיתה הידר,
 וליכלכה קפה עצמה על שפכה

בגדיה. את
 סיפר חדד מישל החוקר ■

 יערי, שחווה בערב־ראיונות
 מלבם- מלה ברצח שהורשעה

חז מאוד רב־פרצופית, היא קי,
 ואף אליו להתחנחן ושניסתה קה,

 שאילו לבית־המישפט הודיעה
 לא חדד, לחוקר נשואה היתה
 אמר חדד זה. למצב מגיע היתה

 ״אילו נכון: שזה לקהל־המאזינים
 אותה מפרק הייתי אשתי, היתה

במכות."
וב זמרת, לופטין, לאה ■
 מוסיקאי, דודיך, אריק עלה

 ילדם ללידת חודש בעוד מצפים
 בת למעיין אחות או אח השני,

 הלידה למועד סמוך וחצי. 3ה־
 חברת־תק־ להקיס רודיך מתכנן
 יהיה ששמה עצמאית, ליטים
 צמוד, אולפן יהיה לחברה יריחו.
לש יוכל הוא רודיך, אומר וכך,
מבצע הוא שאותן בהפקות לוט

 ובהקלטות אחרים אמנים עבור
 ליד נמצא האולפן שלו־עצמו.

 יהיה וזה תל־אביב, במרכז ביתו,
 נחה שלפעמים מכיוון נוח, מאוד
מאוח בשעת־לילה המוזה עליו
 עד לחכות שלא מעדיף והוא רת,

הבוקר.
 מנוסי דידי העיתונאי ■
המו יום־הולדת למסיבת הגיע
סבי שעמדו לחברים וסיפר נית,

 באותו חל 60ה־ הולדתו שיום בו
 המסיבה. בעל של זה כמו היום
 חברת מבעלי הלפרין, זאב

 חזי ואיש־התיקשורת אירנונית
להני במקום בו החליטו כרמל

 מפאת אך פעם. 60 על אל פו
 לעשות הצליחו הם הרב, מישקלו

בלבד. פעמיים .זאת
 חווה לשעבר הדוגמנית ■
 בעיצוב־אופ־ כיום העוסקת לוי,
כשהיל תצוגת־אופנה ערכה נה,
 משמשים חברותיה של דים

 לראות היה ניתן כך כדוגמנים.
 של בתם מאי, את המסלול על

 כשלצידה מור, ופינצ׳י עמי
 ציפי של בתם תמר, צועדת

 אל־ ומאחור שביט, ואבישי
 לוי חווה של בתם כסנדרה,

 ברנדם, וליאור פולום, וגי
 המוסיקלי המעבד של בתם

 שרה. ואשתו ברנדם ננסי
 אלכס־ גרפה התשואות מירב את

 כדוגמנית־מלי־ שהתנהגה נדרה,
 השראתי כמודל והמשמשת דה,

לאמה.
 את אלה בימים שיראה מי ■

 אמיר, ציון הפלילי עורך־הדין
 מחטים ושלוש מסתובב כשהוא

יח בל הימנית, באוזנו תקועות
 להתקשט החליט שהאיש שוב

 תקע המחטים את בעגילים.
 צריכות והן רופא־מחטים, באוזנו

 אולי חודש. במשך שם להישאר
 להיגמל אמיר סוף־סוף יצליח כך

 שהתחיל הרגל מעישון־סיגריות,
האחרון. בזמן לו להפריע

 זוהר ברק, רסנה
₪ רון ונעמי אוהליאב
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